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Abstract
The close connection between Persian and Arabic language and literature has led to numerous
exchanges between the two languages. Among them is the translation of Saad al-Din Varavini's book
"Marzbannameh" by Ibn Arabshah in the ninth century. Ibn Arabshah has taken an adaptive and free
approach in his translation and tried to disguise his translation by creating a metamorphosis and
recreating the original text. The present study is based on the model of Vinay and Darbelnet and aims
to evaluate the quality of Ibn Arabshah's translation and explain his use of the components of adapted
translation. Due to the wide volume of the book, its fifth chapter was examined as a body of research.
The result of the research showed that "Fakheh al-Khalifa" is an adapted translation of Marzbannameh
and the translator has made the translation language normal by substituting simple expressions instead
of complex structures, increasing and decreasing the meaning of words, and using equivalents in the
target language. In adapting his translation to the model of Vinay and Darbelnet, it was also found that
the translator has presented another metamorphosis of the precious work of "Marzbannameh" through
indirect translation and using the techniques of transposition, modulation, equivalence, and adaptation.
He brought the target text closer to the horizon of the Arabic-speaking reader in a way that, in addition
to providing a readable context, enabled the Arabic-speaking reader to communicate well with the text.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي---------

بازشناسی مؤلفههای دگردیسی در ترجمة ابن عربشاه از

مرزباننامه با تكیه بر الگوی وینه و داربلنه
سولماز غفاری

صدیقه زودرنج



استاد ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
استادیار ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

چکيده
ترجمه ،بازسازي و بازآفرینی یک متن در زبانی دیگر است كه مستلزم تسلط كامد مترجم به عناصر و داللتهاي درون
و برون زبانی متن مبدأ و نيز داللتها و نشانههاي متنی و غيرمتنی زبان مقصد است و به معادلیابی و انتقال واحدها و

تاریخ دریافت1399/12/22 :

سید مهدی مسبوق

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

صورتهاي زبانی محدود نمیشود .ارتباط تنگاتنگ ميان زبان فارسی و عربی باعث دادوستدهاي پرشماري بين این دو
عربشاه در ترجمة خود ،روی ردي اقتباسی و آزاد اتخاذ كرده و كوشيده با ایجاد دگردیسی و بازآفرینی متن اصلی بر
ترجمه خود ،لباس تأليف بپوشاند .پژوهش پيش رو با ت يه بر الگوي وینه و داربلنه و با هدف ارزیابی و كيفيتسنجی
ترجمة ابن عربشاه و تبيين ميزان بهرهگيري او از مؤلفههاي ترجمة اقتباسی سامان یافته است .با توجه به گستردگی حجم
كتاب ،باب پنجم آن به عنوان پي رد پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .برآیند پژوهش نشان داد كه «فاکهۀالخلفاء»
ترجمهاي اقتباسی از مرزباننامه است و مترجم با كاربست معادلهاي همسو با زبان مقصد ،جایگزین كردن عبارات ساده
به جاي ساختارهاي پيچيده ،افزایش و كاهش معناي واژگان ،زبان ترجمه را عادي و طبيعی كرده است .در تيبيق ترجمة
جابهجایی ،تغيير بيان ،معادلیابی و اقتباس ،دگرگفتی دیگر از اثر گرانسنگ «مرزباننامه» ارائه داده است .مؤلفه
جابهجایی پربسامدترین مؤلفه است و دو مقولة اطناب و افزودهسازي بيشتر در سيح عبارت و جمله بهكار رفته و اطناب
گویی باعث شده در مجموع حجم فاکهۀالخلفاء نسبت به مرزباننامه افزایش یابد .مؤلفة تغيير بيان پس از جابهجایی،
پركاربردترین مؤلفه است.
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ابن عربشاه با الگوي وینه و داربلنه نيز مشخص شد كه مترجم از رهگذر ترجمة غيرمستقيم و با بهرهگيري از ت نيکهاي

تاریخ پذیرش1400/04/09 :

زبان شده كه از جملة آنها ترجمة كتاب «مرزباننامه» سعدالدین وراوینی توسط ابن عربشاه در سدد نهم است .ابن

کليدواژهها :ترجمه ،الگوی وینه و داربلنه ،مؤلفههای دگردیسی ،مرزباننامه ،فاکهۀالخلفاء.
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 -مقاله حاضر برگرفته از رسالة دكتري رشتة زبان و ادبيات عربی دانشگاه بوعلیسينا است.
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مقدمه
ترجمه ،نوعی پردازش و بازنویسی مجدد متن اصلی است؛ اراكه مترجم به منظور درك
بهتر محتواي متن ،ابتدا آن را تحليد میكند و در مرحله بعد ،محتوا را با نزدیکترین معادل
طبيعی زبان مقصد بيان میكند و این امر مستلزم آشنایی مترجم با تعدیدهاي معنایی و
ساختاري و الگوهاي زبانی هر دو زبان است.
پيوند ژرف و تنگاتنگ ميان زبان عربی و فارسی باعث خلق ترجمههاي پرشماري از
عربی به فارسی و برع س شده كه زمينة مناسبی براي پژوهش فراهم میآورد .حوزد ترجمه
ميان این دو زبان از دیرباز تاكنون از رونق بسزایی برخوردار بوده است .ن تهاي كه در بسياري
از ترجمههاي كهن عربی به فارسی و بهع س خودنمایی میكند ،خروج این متون از مفهوم
ترجمه و سير آن به سوي مفهوم تأليف است .براي این موضوع ،عوامد تاثيرگذار فرهنگی،
ف ري ،اجتماعی و تاریخی زیادي میتوان در نظرگرفت .در مجموع انين روی ردي سبب
جاودانگی و بقاي اینگونه متون شده و آنها را از گزند نابودي در امان داشته است؛ اراكه

در غير اینصورت اثري برابر با متن مبدأ به عنوان اثري دسته دوم به سوي نابودي گام برمی-
داشت .آنچه در این پژوهش بيشتر مورد توجه است ،آش ار كردن مفهوم تأليفمداري در

قالب روی ردي ترجمهاي است كه امروزه از آن تحت عنوان بازنویسی و یا دگردیسی یاد
میشود؛ روی ردي كه تا حدود زیادي مغفول مانده و اهميت آن نادیده انگاشته شده است.
امروزه نظریهها و روی ردهاي نقدي ترجمه ،ام ان مقایسه متن اصلی با متن ترجمه شده

را فراهم كرده است؛ از جمله همين نظریهها نظریة كاربردي وینه و داربلنه 1است كه پژوهش-
هاي كمشماري در قلمرو این نظریه در ایران به ویژه در نقد ترجمههاي فارسی به عربی
صورت گرفته است .پژوهش پيش رو درصدد است با ت يه بر الگوي وینه و داربلنه به
بازشناسی مؤلفههاي دگردیسی در ترجمة عربی ابن عربشاه از مرزباننامه بپردازد تا از این
رهگذر به پرسشهاي زیر پاسخ گوید:
 اه نشانهها و مؤلفههایی در ترجمة ابن عربشاه دیده میشود كه براساس آن بتوان آن راترجمهاي اقتباسی همراه با دگردیسی بهشمار آورد؟
 دالید كارایی مؤلفههاي الگوي وینه و داربلنه براي شناخت روی رد اقتباسی ترجمة ابنعربشاه ايست؟
1- The theory of Viney & Darbelent
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 كدامیک از مؤلفههاي الگوي وینه و داربلنه در ترجمة باب پنجم مرزباننامه ظهور و نمودبيشتري دارد؟

 .1پيشينۀ پژوهش
درخصود تأثيرپذیري فاکهۀالخلفاء از مرزباننامه و ترجمه دانستن آن ،پژوهشهاي كم-
شماري صورت گرفته كه از آن جمله است :مقالة افراسيابی ( )1382با عنوان «مرزباننامه،
ن تههاي تازه پيرامون تأليف ،ترجمه و تحریر روضۀالعقول ،محمد غازي ملييوي و مرزبان-
نامه سعدالدین وراوینی» است كه در آن نویسنده نخست كتاب مرزباننامه و روضۀالعقول را
معرفی كرده ،سپس با ذكر اند نمونه به مقایسة كلی بخشها و ابواب فاکهۀالخلفاء و مفاکهۀ-
الظرفاء با روضۀالعقول و مرزباننامه میپردازد و ترجمه بودن كتاب فاکهۀالخلفاء را صرفاً با
استناد به گفتههاي دیگران تا حدودي تبيين میكند .در حالی كه مقالة حاضر در پرتو الگوي
وینه و داربلنه و با جستوجوي مؤلفههاي دگردیسی در ترجمه ابن عربشاه ،میكوشد ميزان
بهرهگيري مترجم را از مؤلفههاي غيرمستقيم نشان دهد.
قاسمیآرانی ( )1395در مقالة «روی رد تحليلی -تيبيقی بر داستان «بهرامگور» در
مرزباننامه و فاکهۀالخلفاء و مفاکهۀالظرفاء» پس از معرفی دو اثر یادشده ،ح ایت بهرامگور
را انتخاب و نقاط اشتراك و افتراق این داستان را در دو اثر یادشده تبيين كرده است.
در خصود نقد ترجمة فارسی به عربی براساس الگوي وینه و داربلنه نيز میتوان به مقالة
حيدري ( )1398با عنوان «تغيير بيان و فاخرگویی در ترجمة از فارسی به عربی براساس نظریة
وینه و داربلنه» اشاره كرد .در این مقاله ،نویسنده ضمن تبيين نظریه ،روي دو مولفه تغيير بيان
و معادلیابی متمركز بوده و با كيفيتسنجی برگردان نمونههایی از ترجمههاي فارسی به
عربی در پایان روشهاي بيان جایگزین و فاخرگویی را جهت ارائه ترجمهاي خوب پيشنهاد
كرده است.
پژوهش حاضر میكوشد ضمن شناسایی مؤلفههاي ترجمة اقتباسی و تبيين فرآیند
بازآفرینی و دگردیسی در ترجمة ابن عربشاه ،ميزان كارایی مؤلفههاي ميرح در الگوي وینه
و داربلنه را در این نوع ترجمه مورد نقد و سنجش قرار دهد.
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 .2نگاهي به کتاب مرزباننامه و فاکهةالخلفاء
ترجمة متون ادبی ی ی از پویاترین جریانهاي ادبی در دوران كهن بوده است .آثار پرشماري
در ژانرهاي مختلف از عربی به فارسی و برع س ترجمه شدهاند كه از جهت ادبی سبکساز
و تأثيرگذار بودهاند« .مرزباننامه ،كتابی است مشتمد بر ح ایات ،تمثيالت و افسانههاي
ح متآميز كه به طرز و اسلوب كليله و دمنه از السنه وحوش ،طيور ،دیو و پري فراهم
آورده اند .ظاهراً اصد این كتاب در اواخر قرن اهارم هجري به لهجة قدیم طبرستانی در
مازندران تأليف شده و وضع آن منسوب است به اسپهبد مرزبان بن رستم بن شروین پریم از
شاهزادههاي آل باوند كه به زبان طبري نوشته شده است» (قزوینی« .)1310 ،این اثري كه
امروزه در دسترس ماست ،بازنگاشتهاي از همان كتاب اصلی است كه بهوسيلة سعدالدین
وراوینی در فاصله سالهاي  617تا  622فراهم آمده است» (درستی« .)1381 ،این كتاب،
دربردارنده داستانها و ح ایتهاي بسيار كهن میباشد و باور بر این است كه این كتاب در
اصد به ی ی از گویشهاي فارسی ميانه و آنطوري كه وراوینی میگوید به زبان طبري
كهن تأليف شده است كه دو بار بهطور جداگانه توسط سعدالدین وراوینی و محمد بن غازي
ملييوي به نثر فنی فارسی دري برگردانده شده است .ملييوي نام اثر خود را «روضۀالعقول»
نهاده است» (رضایی.)1389 ،
مرزباننامه نيز همچون دیگر آثار سترگ ادبيات فارسی ،توسط «شهابالدین احمدبن
ابومحمد معروف به ابن عربشاه» ( 854-791ههجري قمري) كاتب ایرانیتبار دربار سليان
بایزید به عربی ترجمه شده است .وي این كتاب را پس از ترجمه در سال 852قمري «فاکهۀ-
الخلفاء و مفاکهۀالظرفاء» ناميد .مسألهاي كه در این خصود قابد تأمد است ،نظر برخی

تاریخنگاران و منتقدان است كه شماري این كتاب را ترجمه و تحریري از مرزباننامه می-
دانند و برخی دیگر آن را اثري مستقد به قلم ابن عربشاه دانستهاند .حسن عاصی در مقدمه
«فاکهۀالخلفاء» میگوید« :اصد این كتاب از مرزباننامه است كه سپهبد مرزبان بن شروین از

ملوك پاوند آن را به طبري نوشت» (ابن عربشاه .)1415 ،احمد امين نيز در كتاب ضحی-

االسالم میگوید« :ابن عربشاه كتاب فاکهۀالخلفاء و مفاکهۀالظرفاء را از متن فارسی مرزباننامه
ترجمه كرده است» (امين .)1295 ،در مجموع میتوان گفت :نقاط اشتراك كتاب مرزباننامه
و فاکهۀالخلفاء بسيار است؛ زیرا جوهرد معانی آنها ی ی است .نام بابها ،عناوین ح ایتها،
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ذكر آیات قرآن ،اشعار عربی ،شخصيتها ،مؤلفههاي مشترك فرهنگی و ...همه و همه نشان-
دهندد ترجمه بودن فاکهۀالخلفاء است .این دوكتاب ،همگونیها و مانندگیهاي بسياري
دارند و این همگونیها هرگز نمیتواند تصادفی باشد .اطناب موجود در ترجمه ابن عربشاه
و افزودهسازي هاي وي ،نحوه بيان و ارائه معانی از جهات مختلف لفظی و معنوي و تفاوت
در شماره ح ایتها باعث شده كه این كتاب ميد به تأليفمداري یا همان ترجمة اقتباسی
یابد .از اینرو ،غنيمی هالل آن را ترجمهاي اقتباسی از مرزباننامه دانسته است( .ر.ك :غنيمی
هالل .)1373 ،محمد غفرانی خراسانی نيز در كتاب خود با عنوان «عبداهلل بنالمقفع» فاکهۀ-
الخلفاء را ترجمة مرزباننامه سعدالدین وراوینی دانسته است (ر.ك :غفرانی.)1965 ،

 .3معرفي الگوي وینه و داربلنه
1

در ميانة سدد بيستم ميالدي دو نظریهپرداز كانادایی با نامهاي ژان پد وینه و ژان داربلنه
براساس الگوهاي زبانشناختی به توصيف روشهاي مورد استفاده در برگردان متنهایی از
زبانهاي فرانسه و انگليسی و در حوزد تحليد ساختاري مقابلهاي ،بين این دو زبان پرداختند.
«شهرت ژانپدوینة زبانشناس و نظریهپرداز ترجمه ،بيش از همه مدیون روشهاي هفتگانة
ترجمة متون ادبی است كه با هم اري ژان داربلنه در كتاب «سبکشناسی تيبيقی فرانسه و
انگليسی :روش ترجمه» ميرح كرده است» (كمالی« .)1393 ،این دو نظریهپرداز معتقدند هر
زبانی روح مختص به خود را داراست كه به ش لی نظاممند زبان را وامیدارد تا به شيوهاي
خاد ،خود را ابراز كند» (فاست .)1397 ،از جملة این ویژگیها ،وجود برخی مختصات
سب ی یا تفاوتهاي معنایی ظریف است كه اجازه نمیدهد متن مبدأ را بدون تغيير به زبان
مقصد انتقال داد .در نظر آنها ،ترجمه ،فرآیندي پيچيده است كه مترجم در انجام آن
ت نيکهاي گوناگونی را ناخودآگاه بهكار میگيرد .عالوه بر این ،متفاوت بودن هنجارهاي
یک زبان با زبان دیگر باعث ارخش در ساختار زبان مبدأ میشود كه مترجم باید اگونگی
بهكار گرفتن این ارخشها را درون متن به درستی بهكار گيرد .در واقع مترجم میكوشد
زبان متن را به قدري طبيعی جلوه دهد كه خواننده با توجه به مقتضاي حال خود به درك
درستی از آن متن برسد .وینه و داربلنه در الگوي موردنظر خود دو روش را پيشنهاد میكنند:
« -1ترجمة مستقيم شامد وامگيري یا قرضگيري ،گرتهبرداري یا ترجمة قرضی و ترجمة

1- Viney, J. & Darbelent, J.
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واژهبهواژه یا ترجمة تحتاللفظی و  -2ترجمة غيرمستقيم شامد فرانهش (تغيير بيان یا
مدوالسيون) ،دگرگونی (جابهجایی یا تغيير صورت) ،معادلیابی و انيباق (همانندسازي یا
اقتباس) .هریک از این مؤلفهها را میتوان در سيوح مختلف زبان اعم از واژه ،دستور و متن
به كار برد» (همان) .یک متن میتواند اطالعاتی ضمنی ،درون خود داشته باشد كه بهصراحت
بيان نشده باشد .مترجم با توجه به فضاي معنایی متن در برخی موارد اطالعات ضمنی را در
زبان مقصد بيان میكند كه خود به عادي شدن زبان میانجامد و سيح شفافيت متن را براي
خوانندگان باال میبرد.
آنچه مسلم است كارایی الگوي وینه و داربلنه براي ترجمة متون ادبی نظير ح ایتهاي

مرزباننامه است كه با آفرینش مجدد و دگردیسی همراه است .انين ویژگی نشان از تحول-
پذیري این ح ایات و عدم وابستگی به صورتی واحد و خوانش متعدد در همة ادوار و زبانها
دارد كه به مترجم این ام ان را میدهد كه در فرآیند ترجمه به دگرگشتها و تغييرات
متناسب با زبان مقصد دست یازد.

 .4دگردیسي یا ترجمۀ اقتباسي
مترجم براي رهایی از قيد و بند الفاظ ،ساختارها و غرابتهاي زبان مبدأ به روی رد آزاد،
روي میآورد .از دیدگاه صلحجو ،خواندن ترجمههاي تحتاللفظی بسياردشوارتر از آزاد
است (صلحجو .)1377 ،جهتگيري ترجمة آزاد به سمت خواننده است ،اراكه این نوع
ترجمه به انتقال پيام و مفهوم میپردازد نه انتقال الفاظ« .این روی رد در ترجمه بيشتر به كاربرد
صحيح ویژگیهاي ساختاري ،واژگانی و معنایی زبان مقصد توجه دارد و داراي اهار سيح:
انيباق ،ترجمة آزاد ،ترجمة ارتباطی و ترجمة اصيالحی است» (معصوم .)1389 ،روشهاي
ميرح شده همگی یک وجه مشترك دارند وآن ترجمة پویا است؛ یعنی ترجمهاي كه در
مخاطب همان واكنش خوانندد متن اصلی را ایجاد كرده و با او ارتباط برقرار كند« .وینه و
داربلنه نيز ترجمة پویا را روشی میدانند كه همان موقعيت زبان اصلی را به وجود میآورد؛
در حالی كه از واژگانی متفاوت استفاده میشود» (همان) .مترجم در ترجمة اقتباسی ،پيام را
از قالب زبان مبدأ خارج و آن را در قالب زبان مقصد بازآفرینی میكند و با تغيير صورت
كالم میكوشد خواننده به پيام ميلوب دست یابد و همواره خوانندد مقصد را مدنظر قرار
میدهد.
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 .5معرفي باب پنجم مرزباننامه
محتواي باب پنجم شامد؛ عيبپوشی ،تواضع ،رازداري ،دوري از عتاب و سرزنش ،قضا و
قدر و  ...است .عنوان این باب در مرزباننامه «دربارد دادمه و دادستان» است .تعداد داستانها
در این باب شش داستان شامد داستان «دزد با كيک ،نيکمرد با هدهد ،خسرو با ملک دانا،
بزرجمهر با خسرو ،مرد بازرگان با زن خویش ،راي هند با ندیم» است .عنوان باب پنجم در
فاکهۀالخلفاء «فی نوادر ملک السباع و ندیمه أمیر الثعالب و کبیرالضباع» و شامد  10داستان
است « :نوادر ملک السباع ،قصۀ الحرامی مع الطامر ،قصۀ الهدهد ،قصۀ ابراهیم بن سلیمان بن
عبدالملک ،قصۀ کسری و وزیره بزرجمهر ،قصۀ صفح الملک عن السفاح بن الموذی ،حکایۀ
التاجر البلخی ،ندیم فغفور الختن ،قصۀ الخارج علی الملک أنوشروان ،مفاوضۀ بین القلق و
العصفور» .عنوان برخی از داستانها و شخصيتهاي آن و حتی تعداد داستانها در دو كتاب
كمی با هم تفاوت دارند ،اما عناوین ،محتوا و موضوع بسياري از داستانها دقيقاً ی ی است.
وجود این اختالفها نيز صرفاً نشأت گرفته از رویهاي است كه مترجم با هدف دگردیسی و
گرایش به تأليفمداري در پيش گرفته است .كاربرد ی سان بسياري از آیات قرآن ،ابيات،
عبارتها و اصيالحات در باب پنجم هر دو كتاب مؤید این مدعاست.

 .6مؤلفههاي چهارگانه وینه و داربلنه
در ادامه اهار عنوان اصلی میآوریم كه در هر عنوان روی رد و شگردهاي مترجم در
انتخاب این راه ارها و بهكارگيري آن مورد توجه قرار میگيرد .در كتابها و مقالههاي
فارسی براي هر یک از مؤلفههاي الگوي غيرمستقيم وینه و داربلنه معادلهاي مختلفی به این
شرح آمده است -1 :جابهجایی (تغيير صورت ،ترانهش ،دگرگونی و عقالییسازي)-2 ،
تغيير بيان (تلفيق ،امتزاج ،فرانهش و مدوالسيون) -3 ،معادلیابی (تعادل و تعدید)-4 ،
اقتباس ،انيباق ،همانندسازي .عالوه بر این ،هریک از مؤلفهها اندین محور و موضوع قابد
بحث دارد كه بررسی و ارزیابی تمام محورها در این جستار نمیگنجد .بنابراین ،سعی شده
موارد كاربردي و پربسامد گزینش و مورد تحليد قرار گيرد.

غفاری و همکاران | 17

 .1-6جابهجایي
متداولترین تغيير ساختاري« ،جابهجایی» است كه جهت طبيعیسازي متن توسط مترجم
صورت میگيرد و از جلوههاي مهم بازنویسی در متن بهشمار میآید .مترجم براساس
اختياراتی كه در فرآیند ترجمه دارد ،البته با در نظر گرفتن اشراف و تسلط كافی بر هر دو
زبان مبدأ و مقصد ،میتواند در راستاي انتقال مفهوم تصميم بگيرد و دست به جابهجایی
اركان جمله بزند كه این فرآیند خود میتواندكار مترجم را نسبت به دیگران متمایز سازد.
جابهجایی به معناي تغيير صورت و شامد حركت از یک طبقه دستوري و گرامري به طبقهاي
دیگر است .مترجم با تغيير در ساختار و فرم زبان بدون این ه معنا و مفهوم متن عوض شود،
تحولی در این زمينه ایجاد میكند .از نظر وینه و داربلنه «در جابهجایی ،لغت زبان مبدأ به
لغتی از زبان مقصد كه از طبقه واژگانی دیگري است برگردانده میشود» (وینه و داربلنه،
 .)1995با توجه به گفتة جوليان هاوس 1كه اذعان دارد «موارد بسياري هستند كه در آن
مترجم باید مرتب به تبدیدهاي ترجمهاي دست بزند ،این موارد شامد دور شدن از تناظر
صوري در فرآیند حركت از یک زبان به زبان دیگر با استفاده از تغيير دادن دستور زبان
واژگان میشود» (بهرامی.)1384 ،
محورهاي مؤلفة جابهجایی را میتوان در قالب دو مقولة فعلی و اسمی دستهبندي كرد.

 .1-1-6جابهجایي در مقولههاي فعلي
 .1-1-1-6جابهجایي در فعل معلوم به مجهول
متن مرزباننامه :سه عادت از عادات جاهالن است (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :إِعلَم یا ذَا الکرامات أنَّ الجاهلَ یُعرفُ بِثَالثِ عَالماتٍ (ابن عربشاه)1421 ،

 .2-1-1-6جابهجایي از فعل به اسم
متن مرزباننامه :خود را در مقاسات آن شریک گرداند (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :المشارکۀُ فی النَوائبِ (ابن عربشاه)1421 ،

1- House, J.
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 .3-1-1-6جابهجایي در ترجمه زمان فعلها
متن مرزباننامه :بزرجمهر مشاهده میكرد و پوشيده میداشت (وراوینی)1376 ،
ترجمۀ عربی :شَاهدَ بُزرجمِهرُ هَذا األَمرَ فَما أَبداهُ وَ لَا أَنهَاهُ (ابن عربشاه)1421 ،

 .2-1-6جابهجایي در مقولههاي اسمي
 .1-2-1-6جابهجایي در جملۀ انشائيه به خبریه
متن مرزباننامه :كی پسندد كه راز من آش ارا كند؟! (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :فَال یُقصدُ عِثرَتی وَ ال یُکشفُ سِرِّی (ابن عربشاه)1421 ،

 .2-2-1-6جابهجایي از اسم به فعل
متن مرزباننامه :ی ی اون بازیگران كه گاهِ تعليم از نردبانِ هوا بر سيحِ دجله معلق زنند
(وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :ثمَّ طَلبَت طَائفۀٌ مِن البَطِّ لِتَلعبَ قُدامَه فی البرِکۀ و تَنغطُ (ابن عربشاه)1421 ،
.)254 )1421

 .3-2-1-6جابهجایي در ترجمۀ نکره به معرفه
متن مرزباننامه :زبانی كه برو كذب نرود (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :کان اللسانُ غیر َکذوبٍ (ابن عربشاه)1421 )1421 ،

 .4-2-1-6جابهجایي در ترجمۀ اسم جمع به مفرد
متن مرزباننامه :م يدت دشمنان و سگالشِ خصمان در پرده نهانی كارگرتر آید (وراوینی،
)1376
ترجمة عربی :ربّما یَفوتُ المقصودُ أو یُسابقُه بِالمعاکسَۀ عَدوٌ أو حَسودٌ (ابن عربشاه)1421 ،

 .5-2-1-6جابهجایي در ترجمۀ اسم مفرد به جمع
متن مرزباننامه :دادمه گفت :عرضی كه از عيب پاك است (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :فَقال أبونوفل :تتّقی العِرضُ مِن العیوبِ (ابن عربشاه)1421 ،
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 .6-2-1-6افزودهسازي
متن مرزبان نامه :این راز با او بگفت پس شهههبی قضههها بر جانِ او شهههبيخون آورد و بر ...
(وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :ثمّ أَدنَی فاهٌ حتّی وافاه و قَال یا أبا طامر و کاتمَ ال سرِّ فی ال سّرائرِ ،إنّی عَزمتُ
کَالمنُهمِک علی الدّخولِ إلی خزائنِ الملکِ لِا ستَصفیَها و آخُذَ ما فیها ،فاکتُم هذا ال سِر َّعنّی و
ام صُص ما شئتَ من الدّم ِمنّی ثمّ طرَحَ فی سراویلِه و ا ستمرَّ فی نیّتِه علی أباطیلِه .ثمّ ق صدَ
فی بعضِ اللّیالی ما کان یَخلو بهِ( ...ابن عربشاه.)1421 ،

 .7-2-1-6ایجاز
متن مرزباننامه :دانی كه اون بخت برگردد ،هراه ني وتر اندیشی بتر در عبارت آید ...و
برع س آن اون اقبال یاوري كند ،اگراه گوینده از اهليّت سخنگویی بهره زیادت ندارد
ركيکتر سخنی از وي مح م و متين نماید (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی:
و إذا تَو لَّی ا لجََد یَ حتََاجُ الََذ کِی

فََی رأیََه قََبََلَ الََزوالِ مََراحََاً

و إذا السَََعََاد ُ الحظَتََک عیونهََا

نََِم فَََالََمَََخََاوِ ُ کََُلََّهََُنَّ أمََانٌ
(ابن عربشاه)1421 ،

 .8-2-1-6اطناب
متن مرزباننامه :إعادت آن صورت نپذیرد (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :الیُمکنُ رده وَ ال وُقوفُه وصَده (ابن عربشاه)1421 ،

 .9-2-1-6جابهجایي در ترجمه اسم به قيد
متن مرزباننامه :من همين ساعت بخدمت ملک روم (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :هَا أنا أذهبُ علی الفورِ لهِذا المطلبِ النّافعِ (ابن عربشاه.)1421 ،
بر همين اساس گفتهاند« :مترجم با توجه به نظم گفتمان مقصد ،جمالت و زنجيرد جمالت
را بازتوليد و مرتب میكند و به نظم درمیآورد؛ به عنوان مثال ،مترجم براي جمالتی كه در
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متن مبدأ بدون فعداند ،فعد میآورد ،جمالت بلند را كوتاه میكند و به اصيالح جمالت
را میش ند و یا جمالت معترضه را جابهجا و یا اضافه و كم میكند» (مهديپرور.)1389 ،
بنابراین ،مترجم در این مؤلفه با صورت و ظاهر كلمات سروكار دارد .داستان «دادمه و
دادستان» (اسم دو شغال) از جمله مصداقهاي جابهجایی است .در خالل گفتوگویی كه
این دو شغال باهم دارند ،دادمه به خيایی كه مرت ب شده اعتراف میكند و معتقد است
حرفی را كه نباید میزدم بر زبان جاري ساختم و متأسفانه فرصتی براي جبران آن نيست.
وراوینی در این رابيه مینویسد« :لي ن سخن كه از دهان بيرون آمد و تير كه از قبضة كمان
گذر یافت ،اعادت آن صورت نپذیرد» (وراوینی)1376 ،
ابن عربشاه میگوید« :واللفظُ عن غیرِ نظرٍ کالسَّهمِ إذا رُمی عن الوَترِ الیُمکن رده و ال وُقوفُه
وصَده» (ابن عربشاه.)221 :1421 ،
شاهد مورد نظر در این بخش ،ترجمة فعد «گذر یافت» است كه ابن عربشاه فعد معلوم
را با استفاده از ت نيک جابهجایی به صورت مجهول «رُمی عن الوترِ» برگردانده است .در
بخش آخر این نقد قول؛ یعنی «اعادت آن صورت نپذیرد» و «الیمکن ردّه وال وقوفه وصده»
نيز نوع دیگري از جابه جایی صورت گرفته است؛ به این صورت كه ابن عربشاه با یک
جابه جایی دستوري ،اطناب ایجاد كرده و با نوعی توضيح و تفسير وارد متن مقصد شده و با
ذكر عبارت «و ال وقوفه و صده» آن را طوالنیتر كرده است .در هر دو نمونة فوق ،مترجم
صورت را جهت دریافت پيام دست اري كرده و از مؤلفه جابهجایی بهره برده است .ابن
عربشاه در مقام مترجم ،صورت را كم ،زیاد ،متفاوت و گاهی حذف میكند تا همان تاثير
متن مبدأ بر خواننده ایجاد شود.
به نمونه دیگر جابهجایی در همين داستان میپردازیم؛ دادستان در رابيه با توصيهاي كه
به دادمه میكند ،سه عادت را از ویژگیهاي نادانان میداند :خود را بیعيب داشتن ،دیگري
را از نظر دانش و علم از خود فروتر دیدن و سوم به دانش خود مغرور بودن .وراوینی در
مورد خصلت سوم اینگونه میگوید:
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«سوم :به علم خویش خرّم بودن و خود را بر قدم انتها داشتن» (وراوینی)1376 ،
ابن عربشاه« :الثّالثۀُ :أن یری أنَّه انتهَی فی فنونِ العلمِ و النُّهَی» (ابن عربشاه.)1421 ،
ترجمة اسم به صورت فعد در سازههاي جزئی و عادي كالم ابن عربشاه به وفور دیده
میشود .وي عبارات «انتها داشتن» را كه مصدر است به صورت فعد «انتهی» برگرداند و این
ت نيک آسيبی به مفهوم و محتواي كالم وارد ن رد و این همان جابهجایی و تغيير از طبقه
دستوري خاد به طبقه دستوري دیگر است كه مترجم عامدانه یا ناخواسته مرت ب آن شده
است .ی ی از عواملی كه باعث شده مترجم تماید بيشتري به كاربست فعد داشته باشد ،این
است كه ساختارهاي اسمی در زبان فارسی و ساختارهاي فعلی در زبان عربی بسيار است.
زبان عربی ویژگی اشتقاقی (ریشهاي) دارد و ساختارهاي فعلی بيشتر در آن به اشم میخورد؛
بنابراین ،انين تغييراتی در جمله هراند جزئی به نظر میآیند ،اما باعث شده ترجمة مرزبان-
نامه رنگ و بوي ساختار فارسی را نداشته باشد و مترجم آن را بومیسازي كرده است.
ن تة قابد توجه در جابهجاییهاي صورت گرفته در ترجمة ابن عربشاه این است كه
هدف او از كاربست آن رعایت اصد خوانایی است .این نوع تغييرات به ظاهر ساده در كالم
ابن عربشاه باعث شده نثر مصنوع مرزباننامه به نثري روان و خوانا تبدید شود .بنابراین ،این
شاخصه در ترجمه ،گونه اي از ترجمة ترانهشی است كه زیرمجموعة الگوي وینه و داربلنه
قرار میگيرد.

 .2-6تغيير بيان
این مؤلفه زمانی اتفاق می افتد كه مترجم معنا یا زاویة دید نویسنده را در متن ترجمه تغيير
دهد و با زبانی گویا مفهوم اصلی را منتقد كند .به عبارت دقيقتر ،منظور از تغيير بيان «تعدید،
تغيير یا دستكاري در صورت زبان مبدأ به هنگام قالبریزي آن در زبان مقصد و با هدف
انتقال بهتر پيام به مخاطب است» (صحرائینژاد .)1389 ،این مؤلفه از نظر وینه و داربلنه «نوعی
روش ترجمة مشتمد بر تغيير دیدگاه و یا تجدید خاطره است و غالباً از مقولة اندیشه است»
(وینه و داربلنه .) 1995 ،وینه و داربلنه معتقدند كه مترجم براي جلوگيري از برداشت اشتباه
خواننده و به منظور ارائه ترجمهاي مناسب از تعابير موجود در گنجينة ذهن خود استفاده
میكند؛ به گونهاي كه اگر مترجم از دیگر مؤلفهها بهره برد قيعاً معنی را تباه خواهد كرد.
البته این بدان معنا نيست كه تغيير معنی به تغيير ایده منتتهی میشود ،اراكه مترجم از عباراتی
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بهره میگيرد كه در ظاهر با زبان مبدأ تفاوت دارد ،اما در واقع ایدد مشابهی را میرساند.
بنابراین ،معناي متن و دیدگاه زبان مبدأ تغيير مییابد ،نه ایده.
در این موارد مترجم باید به شمّ زبانی -فرهنگی خود ات ا كند و از خود بپرسد در زبان
مادري او ،یک مفهوم خاد در انين موقعيتی به اه نحو بيان میشود« .مترجم تنها با ت يه
بر شمّ زبان مادري خود میتواند از «زبان ترجمهاي» پرهيز كند و در ترجمه به زبانی روان و
طبيعی دست یابد و از برقراري «تعادل ساختاري» ميان دو واژه یا دو عبارت پرهيز كند و در
ترجمة هر عبارت ،مقصود نویسنده را ترجمه كند و همان اثري را كه خوانندد متن اصلی
دریافت میكند به خوانندد ترجمه منتقد كند» (خزاعیفر ،بیتا).
از دیدگاه وینه و داربلنه ،تغيير بيان ،زمانی محقق میشود كه ترجمة تحتاللفظی و یا
حتی جابهجایی به گفتة دستوري درستی منجر شود ،اما آن ترجمه در زبان مقصد نامناسب
به شمار آید كه در این صورت مترجم از این نوع ترجمه استفاده میكند« .وینه و داربلنه
بسيار به تغيير بيان به عنوان سنگ محک یک مترجم شایسته ،اهميت میدهند .در صورتی
كه جابهجایی فقط نشاندهندد ايرگی كافی بر زبان مقصد است» (ماندي.)1389 ،

 .1-2-6محورهاي تغيير بيان باب پنجم
 .1-1-2-6تغيير بيان از معناي اوليه به معناي ثانویه
متن مرزباننامه :آن همه اشکِ حسرت كه گالبگر از نایژد حدقة گد میا اند ،نتيجه
همان یک خنده است كه غنچة گد سحرگهان بر كارِ جهان زد و قهقهة شيشه هنوز در گلو
باشد كه به گریهزار خون دل بپاالید (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :وَ کلُّ حرکۀٍ تُصدَرُ مِن الغَبی العاجزِ یَعجزُ عَن مُقاومتهِا البطلُ المبارزُ و کلُّ قَولٍ
یتَفوَّهُ بِه الجاهلُ یَدع ُدلیلَ مَعانیهِ أَدلّۀَ العُقالءِ فی مجاهلَ و مذاهلَ( ...ابن عربشاه)1421 ،

 .2-1-2-6تغيير بيان از مثبت به منفي
متن مرزباننامه :بزورجمهر مشاهده میكرد و پوشيده میداشت (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :شَاهدَ بُزرجمهرُ هذا األمرِ فَما أَبداهُ وَ ال أَنهاهُ (ابن عربشاه)1421 ،
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 .3-1-2-6تغيير بيان از منفي به مثبت
متن مرزباننامه :این افسانه از بهر آن گفتم تا دانی كه شتابزدگی صفت شييانيست و بی
صبري از باب نادانی (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :إنّما أورَدتُ هذا المثالِ؛ لِتعلم فَضیلۀَ التأملِ فی المالِ و التّفکرِ فی عَواقبِ
األَحوالِ (ابن عربشاه)1421 ،

 .4-1-2-6تغيير بيان از جزء به کل ،تصریح ،شفافسازي
متن مرزباننامه :گرمش بپرسيد (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :فَسَلّمَ علیهِ وَ تَقَدَّمَ بِالسؤالِ عَن حالِه إلیهِ و آنَسَهُ بالمحادِثۀِ وَ ذَکر له الدّهرَ و
حَوادثَهُ و تَذاکَرَ ما وقعَ مِن الدبِ (ابن عربشاه)1421 ،

 .5-1-2-6تغيير بيان از کل به جزء
متن مرزباننامه :اون بِدرِسرايِ خود رسيد ،در بسته دید (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :إلی أن وصلَ إلی البابِ و ما علیه حَاجبٌ وَ ال بوّابٌ ،فرأی البابَ مقفالً و
القندیلُ علیه مُسبالً (ابن عربشاه)1421 ،

 .6-1-2-6بيان جزئي به جاي جزئي دیگر
متن مرزبان نامه :براهمه هند كه براهينِ ح مت در بيان دارند ،انين گفتند كه سخن ناگفته
بدان مخدره ناسفته ماند كه مرغوبِ طبعها و محبوبِ دلها باشد و خاطبان را رغبات بدو
صادق و سخن گفته بدان كدبانوي شوي دیده كه حيلتهایی باید كرد كه بازارِ تزویج او
بدشواري ترویج پذیرد و هم در ليایف كلمات ایشان خواندهام كه خاموشی هم پرده عورت
جهلست و هم ش وه عظمتِ دانایی (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :قال بعضُ الحکماء :اللّسانُ أسدٌ و هو حارسُ الرأسِ و الجَسدِ ،إن حبسَتَهُ
حَرسَک ،و إن أطلَقتَهُ حَبسَکَ ،و إن سَلطتَهُ إِفترَسَکَ .و قالوا الکالمُ أسیرُک ما لم تُبدِهِ فإن
تَکلمتَ بهِ فَأَنتَ أسیرُهُ .قال بعضُ الحکماءِ :أنا علَی مَا لم أقُل أقدَرُ منّی علَی ما قُلتُ (ابن
عربشاه)1421 ،
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در داستان «دادمه و دادستان» باید دادمه را به سبب خيایی كه در برابر پادشاه مرت ب
شده بود مجازات میكردند .وراوینی در توصيف جزئيات این صحنه میگوید:
متن مرزباننامه« :دادمه را محبوس كردند و كندهاي بر پاي وي نهادند» (وراوینی.)1376 ،
ترجمة عربی« :فَقَبَضُوا عَلیه و وَضَعوا الغُلَّ فی رَقبَتِه والسَّالسِلَ فی یَدیهِ وَ رِجلَیهِ» (ابن
عربشاه.)1421 ،
در این نمونه ،شاهد دو مؤلفه هستيم :مؤلفة نخست جابهجایی است؛ مترجم واژد «پا» را
كه مفرد است به مثنی برگردانده و از یک حالت به حالت دیگر تغيير یافته است؛ در اصد
مقصود وراوینی از پا ،دو پاي دادمه است ،اما مترجم مقيد به ترجمة تحتاللفظی نبوده و
بهصورت آزاد اقدام به برگردان آن كرده است .در ادامه میبينيم كه مترجم واژههاي «رقبته
والسالسل فی یدیه» را به متن افزوده و با هدف شفافسازي ،زاویة دید را تغيير داده و متن
را از حالت كلی به حالتی جزئی برگردانده است .مترجم با این كار معناي كالم را تا حدودي
تغيير داده ،اما ایده و ف ر كه حبس دادمه و تبيين شرایط مجازات است ،ثابت مانده است.
دادمه در رابيه با داستان خسرو و بزرگمهر میگوید :در حالی كه خسرو گوهري در
دست داشت كه این گوهر آبدارتر از دندان زیبارویان و رخشانتر از سرشک عاشق و
روشنتر از شبنم بر برگ گد و تابناكتر از مروارید بود ،غرق در تماشاي مرغابیهایی شده
بود كه نگارگر هستی آن را در بستر آب اگونه آفریده است!
متن مرزباننامه« :خسرو گوهري گرانمایه در دست داشت  ...در استغراق آن حالت از دستش
در افتاد» (وراوینی.)1376 ،
ترجمة عربی :فسَقطَ الخاتمُ من إصبعِه وَ هو ساهٍ (ابن عربشاه.)1421 ،
ابن عربشاه برخالف استعمال مجازگونة وراوینی ،واژد «دست» را به صورت حقيقی
ترجمه كرده و مقصود اصلی وراوینی را از این واژه كه در واقع اطالق كد «دست» بر جزء
«انگشت» است را به معناي حقيقی (إصبع :انگشت) ترجمه كرد .در این نمونه با وجود این ه
مترجم معنا و زاویة دید را از دست به انگشت تغيير داده ،اما این تغيير معنا به تغيير ایده منتهی
نشده و ایده كه همان گم شدن انگشتر است ،ثابت مانده است.
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از دیگر محورهاي تغيير بيان ،تبدید معنا از حالت مبهم به واضح و روشن است؛ به این
صورت كه متن مبدأ به ايزي اشاره دارد كه یا مبهم است یا این ه معناي آن صریح و مستقيم
بيان نشده است و در آن كنایه یا مجاز یا آرایة ادبی دیگري بهكار رفته كه باعث دو پهلو
شدن و ابهام در مفهوم و فحواي كالم میشود .در این حالت مترجم آن را با همان ابهام و
همراه با آن صنعت ادبی به متن مقصد منتقد نمیكند ،بل ه با تغيير بيان به آن تصریح میكند.
در داستان «موش با مار» ،داستان دربارد موشی است كه با مشقّت فراوان در باغی براي خود
خانهاي ساخته است .روزي بيرون میرود ،بعد از بازگشت به ناگه متوجه س نی گزیدن
ماري در خانهاش میشود .تصميم میگيرد به نحوي آن را نابود كند؛ بنابراین ،یک روز خود
را به باغبان نشان میدهد ،باغبان به قصد گرفتن موش ،او را دنبال میكند ،موش در سوراخی
كه مار در آن منزل گزیده میجهد ،باغبان با بيد بر سر مار میزند و اینگونه به اشتباه به
جاي موش ،مار را نابود میكند .وراوینی در این رابيه گفته است:
متن مرزباننامه« :باغبان بر مار ظفر یافت» (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی« :فَقتَلَ تلک األفعی» (ابن عربشاه.)1421 ،
در اینجا هم ،مانند نمونههاي پيشين مترجم به تصریحسازي و تغيير بيان پرداخته و «ظفر
یافتن» كه دالّ بر دست یافتن ،كامياب شدن و غلبه كردن است را به صورت فعد «قتل»
ترجمه كرده است .مترجم با حفظ ایده كه همانا «از ميان برداشتن مانع است» به وسيله مؤلفة
تغيير بيان و استفاده از گنجينة واژگانی ذهن خود ،زاویه دید را از وجه مثبتِ «ظفریافتن» به
وجه منفی «قتل» تغيير داد و براي كلمة مبدأ ،واژهاي در نظر گرفت كه تنها یک معنی از آن
دریافت میشود؛ در واقع این واژه در سخن ابن عربشاه با حفظ جوهرد اصلی با تعبير دیگري
بيان شده است.
دو مؤلفة فوق شباهت زیادي به هم دارند كه باید در بهكارگيري آن محتاط بود .البته
برخی شاهد مثالها را ناااریم زیرمجموعة هر دو مؤلفه بگيریم؛ به عنوان مثال ،در مؤلفة
جابهجایی؛ اطناب ،ایجاز ،افزودهسازي میتواند نوعی تغيير بيان هم محسوب شود ،اراكه
در این سه مورد عالوه بر این ،ساختار دستوري كالم جابهجا میشود ،معناي مقصد نسبت به
زبان مبدأ با حفظ ایده تغيير مییابد.
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 .3-6معادلیابي
از دیگر معيارهاي الگوي وینه و داربلنه ،معادلیابی است كه نظریهپردازان زیادي به آن
پرداخته اند .در این روش به جاي ترجمة جمله یا عبارت ،معادل آن در زبان مقصد بيان
میشود« .وینه و داربلنه ،معادلیابی را خلق مجدد متن با استفاده از كلمات متفاوت در
شرایيی مشابه تعریف میكنند .آنها همچنين معتقدند كه بهكارگيري این روند طی فرآیند
ترجمه می تواند سبک متن مبدأ را در زبان مقصد حفظ كند .بنابراین ،وقتی مترجم مجبور
است با ضربالمثدها ،اصيالحات ،كليشهها ،عبارات اسمی یا وصفی و صداي واژهها
سروكار داشته باشد ،این بهترین روش است» (ولیپور .)1382 ،در این بخش منظور از این
مولفة« ،معادل پویا و قالبناپذیر» است ،نه معادلهاي قالبپذیر و اجباري .معادل پویا توسط
مترجم خلق میشود و آفرینشی است كه از فردي به فرد دیگر متفاوت است؛ زیرا هر بار
كشف و پيامهاي متفاوتی دریافت میشود .بنابراین ،وظيفة مترجم فراهم آوردن شرایيی
است كه در آن نویسندد متن اصلی و خوانندد زبان مقصد بتوانند با ی دیگر به تعامد و تأثير
متقابد بپردازند و انين شرایيی زمانی محقق می شود كه متن زبان مقصد از نظر ارزش
ارتباطی با متن زبان مبدأ معادل و ی سان باشد.

 .1-3-6محورهاي معادلیابي پویا
 .1-1-3-6توصيف موقعيت (اصطالحات و ضرب المثلها)
متن مرزباننامه :سعادت طالع را بر سبيد مساعدت نمیدیدم (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :کَان إذ ذاَک الجَد فی انعِکاسٍ و السّعدُ فی إنتِکاسٍ (ابن عربشاه:1421 ،

 .2-1-3-6معادل تفسيري
متن مرزباننامه :اي هدهد :اینجا كه نشستهاي گوش به خود دار (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :فناداهُ یا صاحبَ التّاجِ و القَباءِ و الدّیباجِ ال تَقعُد فی هذا المکانِ (ابن عربشاه،
)1421

 .3-1-3-6معادل روان و سره
متن مرزباننامه :اتفاقا خرس وزیرحاضر بود (وراوینی)1376 ،
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ترجمة عربی :فَوجدَ الدب جالساً بینَ یدیهِ (ابن عربشاه)1421 ،

 .4-1-3-6معادل یابي آرکائيسم (کهنالگویي)
متن مرزباننامه :و در مقاعد سمعی قبول نشيند همچون مردِ تيرانداز كه اگر اه ساعد سست
و ضعيف دارد ،اون بخت مساعد اوست هراه از قبضه او بيرون رود زود بر نشانه آید...
(وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی:
وَاصََ طَد بِ ها العَن قاءَ فَهی حَ با ئِلُ

وَا قتََد بِهََا ا ل جَوزاءَ فَ هی عِنََانُ
(ابن عربشاه)1421 ،

 .5-1-3-6معادل عاميانه
متن مرزباننامه :من تماشا میكنم (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :أنا أتفرجُ علیه (ابن عربشاه)1421 ،

 .6-1-3-6معادل بدیع و نو
متن مرزباننامه :اگر تو این راز را در پرده خاطر پوشيده داري (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :أنتَ هو ذاک الموثوقُ ،فاطرحهُ مِن سُویداءِ قَلبِک فی أسفلِ الصندوقِ (ابن
عربشاه)1421 ،

 .7-1-3-6معادل ادبي و شاعرانه
متن مرزباننامه :اون روزگار از طریق ناسازگاري ميد كند (منحرف شود) ،ميد در اشم
بصيرت كشد روز روشن برو اون شبِ تاریک نماید (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :وَ نعوذُ باهلل مِن لیلِ السّعدِ إذا أدبرَ و صُبحِ الخمولِ إذا أسفرَ (ابن عربشاه.)1421 ،
رومن یاكوبسن 1دربارد معادلیابی در ترجمه میگوید« :هرگاه مترجم معادلی نيابد می
تواند با استفاده از واژگان قرضی یا ترجمة قرضی ،نوواژهها یا تغييرات معنایی و بيان
غيرمستقيم به مجموعه كلمات ،كيفيت و توسعه ببخشد» (ولیپور .)1382 ،این نوع ترجمه
1- Jackobson, R.
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مم ن است در هر ترجمهاي نباشد و مورد بررسی قرار نگيرد ،اما ی ی از مواردي است كه
باعث ارزش ادبی و هنري متن میشود و بر خالقيت آن میافزاید .در داستان «مرد بازرگان
با زن خویش» سخن از بازرگانی است كه ساكن بلخ و صاحب ثروث فراوانی بود كه به او
ارث رسيده بود .از بخت بد و در پی رویدادهاي ناگوار هر اه داشت از دست داد.
متن مرزباننامه« :و در تتابع احداث زمانه رقعه موروث و م تسب خویش بر افشاند» (وراوینی،

)1376

ترجمة عربی« :وَ عاملَهُ الزمانُ بِعاد ِ طَبعِهِ الفَظِّ وَ أدبرَت عنهُ مِن الدنیا القَوابِلُ» (ابن عربشاه،
.)1421
با توجه به همكيش و آیين بودن فارسیزبانها با عربزبانها و مرسوم بودن اقتباس از
آیات و روایات در متون فارسی ،این امر در مرزباننامه نيز نمود یافته است .به عنوان مثال،
در عبارت بيان شده ،وراوینی از واژههاي عربی «تتابع ،احداث ،موروث ،مکتسب» استفاده
كرده ،اما ابن عربشاه بهج اي ذكر همان معادل ساده از معادلی نو بهره گرفته و به نخستين
واژهاي كه به ذهنش میرسد ،اكتفا نمیكند ،بل ه در گنجينة واژگانی خود به دنبال معادل

و هممعنایی براي آن واژه میگردد كه هم ادبیتر و هم زیباتر باشند .ابن عربشاه در به-

كارگيري معادلها ،سخنآرایی و نغزگفتاري میكند و در برگردان عبارت دست به معادل-
سازي و ترجمه مجدد آن در زبان عربی میزند .جملة «وعاملُه الزمانُ بعاد ِ طبعهِ الفظِّ» و
«أدبرت عنه من الدنیا القوابلُ» معادلی پویا است كه در زبان عربی كمتر بهكار رفته است .وي
در پی هم آمدن رویدادهاي ناگوار را از خصلتهاي روزگار برشمرده و معناي «بازرگان
هراه داشت را از دست داد» را با استفاده از تعبير كنایی «دنيا به او پشت گردانيد و شاديها
را از او ستاند و حوادث ناگوار را از پی هم به سوي او نشانه رفت» معادلسازي كرده است.
«وینه و داربلنه معتقدند برخی پارهگفتارها در متن وجود دارند كه با روش تحتاللفظی یا
گرتهبرداري و ...قابد ترجمه نيستند» (وینه و داربلنه .)1995 ،این پارهگفتارها حتماً باید در
زبان مقصد معادلیابی شوند .ابن عربشاه اون روی ردي مقصدمحور داشته ،نسبت به تغيير
موقعيت در گزینش واژگانی مناسبتر ،آگاهانه و هدفمند عمد كرده و همين امر به شيوایی
و استواري متن فاکهۀالخلفاء افزوده است.
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در داستان «مرد بازرگان با همسر خویش» عنوان شده كه مرد بازرگانی كه تمام دارایی
خود را از دست داده بود جهت بهبود اوضاع ،ترك دیار كرد و پس از سالها دست پر
برگشت و به سرعت در پی همسرش رفت:
متن مرزباننامه« :در بسته دید .به راهی كه دانست بر بام رفت و از منفذي نگاه كرد» (وراوینی،
)1376
ترجمة عربی« :و کان یَعر ُ لِلسّطوحِ درباً خفیّاً فَاستَطرَقَ مِنهُ» (ابن عربشاه.)1421 ،
مترجم با افزودن كلمه «خفیّا» كه با سياق متن عربی هماهنگی بيشتري دارد آن را به «درباً
خفیِّاً» ترجمه كرده است .در اصد مقصود وراوینی برابر همان ايزي است كه ابن عربشاه
بيان كرده و منظور از راه ،همان خروج یا راه اضيراري است كه امروزه بهكار میرود ،اما
ابن عربشاه با استفاده از واژد «خفیاً» عالوه بر این ه تأثيري مشابه تأثير متن اصلی در برگردان
آن ایجاد كرد با توجه به برداشتی كه از متن فارسی كرده «درباً خفیاً» را برآن افزوده و
اینگونه موقعيت جمله در متن مبدأ را با موقعيتی مشابه در متن مقصد بازآفرینی كرده است.

 .4-6همانندسازي
همانندسازي یا اقتباس گونهاي از معادلیابی است كه بيشتر به معادلیابی موقعيتی یا ترجمة
آزاد شباهت دارد و با عنوان معادلسازي فرهنگی نيز شناخته میشود .این راه ار همراه با
واژگان و تعابيري كه ویژه فرهنگ زبان مبدأ است بهكار گرفته میشود؛ در حالی كه مترجم
آن را با بافت و ویژگی زبان مقصد همانندسازي كرده و به زبان مقصد انتقال میدهد .در این
ت نيک سعی بر این است كه متن اصلی با عبارات و جمالتی جایگزین شود كه معنا و مفهوم
اصلی نویسنده را بهتر به خواننده القا كند و بدین ترتيب خواننده ارتباط بهتري با مفهوم اصلی
متن برقرار خواهد كرد« .همانندسازي یا اقتباس؛ یعنی جایگزینی كلمه و مفهومی از متن
اصلی كه در فرهنگ مقصد وجود ندارد یا معناي دیگري به ذهن متبادر میكند با كلمه و

مفهومی مشابه آن در ترجمه كه براي خواننده آشناست» (خزاعیفر .)1377 ،در این راه ار،
جنبههاي فرهنگی متن مبدأ د ر متن ترجمه متناسب با فرهنگ زبان مقصد دستخوش تغيير
میشود تا نزد مخاطب پذیرفتهتر باشد.
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اقتباس از منظر وینه و داربلنه ،آنانان تغييرات اساسی نيست كه ترجمه را از حالت
ترجمة عادي به ترجمة غيرعادي یا تأليفی تبدید كند ،بل ه انتخاب عمل رد اقتباس ،تنها در
موا قع جزئی و بسيار ضروري است كه انتقال مفاهيم فرهنگی از زبان مبدأ به زبان مقصد
مش د ایجاد كند .به عبارت دیگر «این رویه زمانی كاربرد زیادي دارد كه فهم خواننده خيلی
مهم بوده است .در این نوع ترجمه ،جنبههاي فرهنگی متن مبدأ را در متن ترجمه متناسب با
فرهنگ زبان مقصد تغيير میدهيم .براي مثال ،ی شنبه را جمعه ترجمه میكنيم» (وینه و
داربلنه .) 1995 ،در این روش ،مترجم باید یک موقعيت جدید ایجاد كند كه معادل عبارت
زبان مبدأ باشد .این روش بيشتر براي ترجمة نام كتابها یا فيلمها مورداستفاده قرار میگيرد.
«تغيير ارجاع فرهنگی زمانی رخ میدهد كه یک موقعيت در زبان مبدأ در فرهنگ مقصد
وجود ندارد» (ماندي.)1389 ،
به هر اندازه دو ملت از جهت فرهنگی ،اشتراكات بيشتري با هم داشته باشند به همان
نسبت كاربرد اقتباس در تبادلهاي فرهنگی از جمله تبادالت ترجمهاي كمتر میشود و این
موضوع در ترجمة فارسی به عربی و برع س صدق میكند .حقانی میگوید «در واقع ،از
آنجا كه زبان در بستر فرهنگ ش د میگيرد ،انتقال زبانی در ترجمه از یک سو ،تعامد
مترجم با مقوالت فرهنگی موجود درآن و از سوي دیگر ،ارتباط و تعامد ميان فرهنگهاي
مبدأ و مقصد را اجتنابناپذیر میسازد» (حقانی.)1386 ،

 .1-4-6محورهاي همانندسازي
 .1-1-4-6همانندسازي در سطح واژگان
متن مرزباننامه :بقراط میگوید :کُن فی الحرصِ عَلی تفَقُدِ عیُوبِک کَعدوّک (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :قال اإلمامُ مالکُ رضیَ اهللُ تعالی عنهُ :لیکَن جُلُّ مَطلوبِک حرصُک علی تَفقُد
عیوبِک وَ قُم بِذلک عَن نفسِک وَ ذاتِک مقامَ حُسَّادِک وَ رُقبائِک وَ عِداتِک (ابن عربشاه،
)1421

 .2-1-4-6همانندسازي در سطح تعابير اصطالحي
متن مرزباننامه :وَالمَصدورُ إذا لَم یَنفُث جَوي (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :وَ غَال الخمرُ سِرَّهُ فی قَلبِه وَ قَذَ َ بِالزُبَد (ابن عربشاه)1421 ،
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 .3-1-4-6همانندسازي در سطح جمالت
متن مرزباننامه :ما هو فی مَشيئةِ اهللِ تَعالَی مِنَ القَضاءِ وَ القَدَرِ (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :وَ ناهیکَ فی قَضیئۀِ القَضاءِ وَ القَدَرِ قضیئۀَ آدم أبی البَشرِ معَ موسی الکلیمِ عَلیهما
الصَّال ُ وَ التَّسلیمُ لمَا جَرَت علیهِ أحکامُ القَضاءِ وَ القَدَرِ (ابن عربشاه.)1421 ،
مترجم وقتی ببيند كه موقعيت فرهنگ مبدأ بر فرهنگ مقصد منيبق نيست در این صورت
با خلق موقعيت جدید به همانندسازي دست میزند .از جمله همانندسازي واژگانی میتوان
به نمونه زیر در داستان «دادمه و دادستان» اشاره كرد :دادمه در رابيه با به استهزا گرفتن عمد
ناخواسته پادشاه پس از این ه به اشتباه خود پی برد براي سرپوش نهادن برآن ،شروع به تملق
از دادستان كرد كه تو دوست و یار من هستی و اگر از من خيایی هم سربزند و مستوجب
عقوبتی سخت هم باشم تو به حرمت دوستيمان آن را فاش نخواهی كرد .دادمه خياب به
دادستان میگوید:
متن مرزباننامه« :رازِ كس در دل كس گنجایی ندارد مگر در دل دوست» (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی« :ال تُودِعِ السرَّ إلّا عندَ صاحبٍ صَدوقٍ صَدیقٍ» (ابن عربشاه.)1421 ،
در زبان فارسی راز دل را در دل گنجاندن كنایه از حفظ و نگهداري آن است و در
فرهنگ و زبان عربی براي انين تعبيري از لفظ «ایداع» استفاده میشود و ابن عربشاه معادل
«ایداع السر» را مقابد «گنجاندن راز» قرار داد كه در فرهنگ و زبان عربی به عنوان تعبير
اقتباسی پربسامد و ادبی كاربرد دارد .به بيانی دیگر ،صيانت از راز خود را به دیگري سپردن
و ودیعت نهادن ترجمه اي اقتباسی است متناسب با زبان و فرهنگ مردم عرب .مسلماً انين
ترجمهاي براي خوانندد عربزبان ملموستر و آشناتر است.
در داستان «مرد بازرگان با زن خویش» راوي میگوید:
متن مرزباننامه« :شنيدم كه در شهر بلخ بازرگانی بود صاحب ثروت» (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی« :بلَغنی مِن أحدِ العِباد..ِ.أنّه کانَ فی مدینۀِ بلخَ تاجرٌ عریضُ المالِ وَ الجاهِ» (ابن
عربشاه.)1421 ،
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ابن عربشاه براي برگردان عبارت «صاحب ثروت» از معادل فرهنگی «عریض المال و
الجاه» كه اصيالحی مختص به زبان مقصد است ،استفاده میكند« .عریض المال ،عریض
الجاه ،عریض القفا ،عریض الرأس و »...از تعابير متداول در زبان عربی است كه در اینجا
مترجم براي انتقال درست معنا فرآیند اقتباس را به درستی انجام داده و از آن بهره برده است؛
در حالی كه ابن عربشاه میتوانست از واژههاي «ثریّ ،غنیّ و »...استفاده كند ،اما در گنجينة
لغات خود به دنبال واژهاي میگردد كه هم عربیتر و هم ادبیتر باشد .مترجم در زبان عربی
دنبال واژهاي نشاندار م تناسب با فرهنگ زبان مقصد است .اگر پرسيده شود كه اصيالح
«عریض المال و الجاه» در مقابد كدام واژه متن مبدأ ذكر شده مسلماً پاسخ دقيقی در پی
ندارد .مترجم با برگزیدن این اصيالح كوشيده همان معنا و كاركرد را به خوانندد عربی زبان
القا كند.

در داستان «مرد بازرگان و زن خویش» انين آمده كه بازرگان بعد از این ه تمام دارایی-

اش را از دست داد جهت بهبود اوضاع خویش جالي وطن كرد و پس از سالها به بلخ
بازگشت ،اما متوجه شد كه همسرش به دليد نياز مالی ازدواج كرده است .این موضوع خشم
او را برانگيخت و قصد كشتن او و همسرش را كرد:
متن مرزباننامه« :خواست كارد بركشد و فرو رود و از خون هر دو مرهمی از بهر جراحت
خویش معجون كند» (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی« :فَسَلَّ السِّکینَ وَ قَصَدَ قَتلَ ذلک المسکینِ وَ صَمَّمَ عَلی النزُّولِ إلی البیتِ وَ
إثار ِ الفِتَن بَکیت وَ کَیت» (ابن عربشاه.)1421 ،
شاهد مورد بحث در این بخش ،جملة «و از خون هر دو مرهمی از بهر جراحت خویش
معجون كند» است كه ابن عربشاه با استفاده از تعبير «بکیت وکیت :انين و انان» در برگردان
آن با روی رد همانندسازي و متناسب با بافت زبان مقصد عمد كرده است .در واقع او معادلی
كامالً موجز و خالصه را كه خاد زبان و فرهنگ عربی است براي متن زبان مبدأ برگزیده
تا خوانندد عربزبان با دیدن آن منظور و مقصود گوینده را بهتر دریابد.
در پایان براي ارائه نمایی از ميزان بهرهگيري مترجم از مؤلفههاي غيرمستقيم ،بسامد
هریک از آنها در نمودار ( )1آمده است.
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نمودار  .1بسامد مؤلفههاي غيرمستقيم در فاکهةالخلفاء ابن عربشاه

13%
جابجایی

تغییربیان

42%
21%

معادل یابی

اقتباس
24%

بحث و نتيجهگيري
از آنچه در این جستار آمد نتایج زیر به دست میآید:
 تغييرات كاهشی و افزایشی ،افزودن امثال و اشعار عربی و ارخش فرهنگی در برگردانبرخی مقوله ها و برگزیدن نثر مرسد از جمله اسباب و عواملی است كه ترجمة ابن عربشاه
را به ترجمه اي اقتباسی و همراه با دگردیسی نزدیک كرده است .ابن عربشاه با تغيير ساختار
زبان مبدأ و تعدیالت اساسی در نظام واژگانی آن از یک سو متن را خوانا و روان كرده و
از سوي دیگر به مخاطب عرب زبان كمک كرده تا معناي موردنظر را بهتر و آسانتر
دریابد .وي در مقام مترجم از زاویة یک عرب زبان با متن ارتباط برقرار كرده و افق معنایی
متن فارسی را به افق معنایی متن عربی پيوند زده است .آشنایی ابن عربشاه با زبان فارسی
سبب شده كه نهایت دقت و ن تهسنجی را درگزینش واژگان بهكار گيرد و در انتقال معانی
موفق عمد كند .عالوه بر این ،كاربرد مؤلفه هاي غيرمستقيم توسط مترجم رنگ و بوي
ترجمه را از متن زدوده و متنی رسا و شيوا ارائه كرده است و در نهایت ساختار متن فاکهۀ

الخلفاء را از ویژگی هاي ساختاري زبان فارسی دور كرده و ترجمهاي مناسب ارائه كرده
است.
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 كارایی مؤلفههاي الگوي وینه و داربلنه براي سنجش و ارزیابی ترجمة مرزباننامه از دوجهت مناسب است :نخست آن ه براساس مؤلفههاي ترجمة غيرمستقيم ميرح در این الگو به
خوبی میتوان مقصدمدار و اقتباسی بودن ترجمه را اثبات كرد؛ این ه ابن عربشاه از اصد
امانتداري و تعادل به عنوان مؤلفههاي روی رد سنتی ترجمه فاصله گرفته و به بازآفرینی و
دگردیسی روي آورده است .دوم این ه به سبب وجود نمونههایی همسو با ترجمة مستقيم
ترجمه بودن این كتاب را میتوان اثبات و ادعاي تأليف بودن آن را رد كرد.
 در ترجمة باب پنجم در مرحلة نخست مؤلفه جابه جایی پربسامدترین مؤلفه است و دومقولة اطناب و افزوده سازي بيشتر در سيح عبارت و جمله بهكار رفته و اطنابگویی باعث
شده در مجموع حجم فاکهۀالخلفاء نسبت به مرزباننامه افزایش یابد .مؤلفة تغيير بيان پس از
جابه جایی پركاربردترین مؤلفه است .ابن عربشاه به كمک معادلیابی ،این اثر ادبی را به
گونهاي بومی سازي كرده كه شماري از محققان ،فاکهۀالخلفاء را كتابی تأليفی بهشمار
آورده اند .او در واقع به واسية این مؤلفهها جهان متن نویسنده را با جهان متنی كه خود
براي خواننده آفریده پيوند زده و باعث شده كه خوانندد عرب زبان به خوبی با متن ارتباط
برقرار كند.
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